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DEPEX-Depto de Exposição Interna

16/01/2018 Tema: ESQUECIMENTO DAS OFENSAS
Fazer a oposição: revide X perdão.
Apoiar o tema no evangelho de Mateus, cap. V, 38- 42: “- Tendes aprendido o que lhe foi fito: olho por olho e dente por dente. Eu
3
vos digo para não resistirdes ao mal que vos queiram fazer; mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a
esquerda”. “Amai os Vossos Inimigos”, cap. XII, (inteiro) In: ESE, de Allan Kardec; “Adversários e Delinquentes”, cap. 178, In:
Palavras de Vida Eterna, de FC Xavier/Emmanuel; “Quando Orardes” cap.45, “Inimigos”, cap. 137, In: Pão Nosso de FC
Xavier/Emmanuel ; “Aprendendo a perdoar”, p. 37, In: Renovando Atitudes, de Francisco do E.S.Neto/Hammed.
Ilustrar com: “A História da Irmã Dulce” (encontrada na internet).
Esclarecer que ao discípulo sincero do Evangelho, são reservadas muitas lutas e dificuldades! Mas, Jesus nos conclama a
deixarmos a lei do “Olho por olho, dente por dente”, pela Lei de Amor, que nos libertará dos grilhões da mágoa e do ódio e nos
conduzirá à verdadeira felicidade. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo, sem esforço no bem, sem disciplina elevada de
sentimentos, sem iluminação do raciocínio e longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira
felicidade;
Sê como o sândalo, que perfuma o machado que o fere!
Se o expositor se interessar, no final ler a poesia “Um pouco de perfume”.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Exp: Sônia Torres

Téc: Mauro
4365-4101

20/02/2018 Tema: AMIZADE
Fazer as oposições: amizade X inimizade.
Apoiar o tema na frase de Jesus nas anotações do evangelho de João, 15: 18 - "Eis que não vos chamo mais de servos, mas de
8
amigos".
Emmanuel. Caminho, Verdade e Vida. "O companheiro" mens. 20, "Jesus e os amigos" mens. 86, "O amigo oculto" mens. 95; "Bens
eternos" mens. 165. Idem. Estude e viva. "Amigos modificados" pág. 171. Idem. "União fraternal" mens. 49, "Tendo medo" mens.
132, "Ninguém vive para si", mens. 154, In: Fonte viva. Idem. "Apreço" mens. 91, Idem. "Amizade e compreensão" mens. 121. In:
Vinha de luz, esp. Emmanuel.
Ilustrar com: "Amigo de verdade”, Texto esparso.
Abordar a amizade como um dos bens mais preciosos que possuímos, e que, por isso, precisamos aprender a cultivar e cuidar dela
com muito carinho, qual tenra plantinha. Salientar a importância de mantermos as velhas amizades, mesmo que venham a surgir
divergências de opiniões, o que devemos entender como absolutamente normal e positivo. Devemos lembrar também que ser amigo
não significa ser conivente com os erros do outro, ao contrário: o verdadeiro amigo alerta, orienta e torce pelo sucesso do outro!
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Exp: Sônia Torres

Téc: Mauro
4365-4101

27/03/2018 Tema: O PERDÃO DE DEUS
Fazer a oposição: crueldade humana X misericórdia Divina.
Embasar o tema no Evangelho de João 3,16: - “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para
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que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. E no Evangelho de Mateus:- “Portanto, ide aprender o que
significa isto: ‘Misericórdia quero, e não sacrifícios’, pois não vim resgatar justos e sim pecadores’”. Mateus 9, 13.
“Amor e Temor”, mens. 4, “No Roteiro da Fé”, mens. 15, “Na exaltação do Reino Divino”, mens. 17, In: Palavras de Vida Eterna,
FC. Xavier/Emmanuel; “Obreiros Atentos”, mens. 8, In: Fonte Viva, FC. Xavier/Emmanuel; “Doutrina”, I parte, cap. I – O porvir
e o nada - itens 1 a 4, In: O Céu e o Inferno, de Allan Kardec; “Expiação e Arrependimento”, parte 4ª, cap. II, Pergs. 990 a 1002.
Ilustrar com o Artigo: “Além do nosso Controle”, da redação do Momento Espírita, extraído da revista Seleções Reader’s Digest,
de novembro de 1999.
Esclarecer que Deus é amor, ensinou o Evangelista João. Deus é Pai, ensinou Jesus, o Mestre. D’Ele não podemos esperar nada
além do que signifique misericórdia, bondade e justiça. Por conhecer o nosso íntimo, Ele nos perdoa sempre e nos concede infinitas
oportunidades de refazermos o caminho. E a maior expressão do perdão de Deus se chama REENCARNAÇÃO.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Exp: Terezinha
4432-1246

Téc: Mauro
4365-4101
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01/05/2018 Tema: A BENÇÃO DO TRABALHO
Fazer a oposição: indolência X trabalho.
Apoiar o tema no capítulo XXV do EE - itens 1 a 4: "Ajuda-te, e o céu te ajudará" e no cap. III, “Da Lei do Trabalho”, Pergs. 674
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a 685 do LE, e em João 5: 17 “Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também.
“Salários”, mens. 5, In: Pão Nosso, esp. Emmanuel. “Obreiros atentos”, mens. 8, “A boa parte”, mens. 32, In: Fonte Viva, esp.
Emmanuel. “Brilhe a vossa luz”, In: Vinha de Luz, prefácio, esp. Emmanuel.
Ilustrar com: Redação do Momento Espírita, com base no cap. Perfil do trabalho, do livro Perfis da vida, pelo Espírito Guaracy
Paraná Vieira, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ed. Leal, e no cap. O cântaro milagroso, do livro Lendas do céu e da Terra,
de Malba Tahan, ed. Melhoramentos. Em 28.08.2009.
Destacar que a porta larga é o caminho que leva às ilusões, às paixões, aos vícios e aos maus
hábitos. Aquele que elegeu a porta estreita, já compreendeu que o caminho apertado exige
esforço, sacrifício, renúncia e a busca permanente pelo auto aperfeiçoamento espiritual, pois adquiriu a consciência que é o único
caminho que conduz à verdadeira felicidade.
Explicar o conceito de trabalho perante a doutrina espírita.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Exp: Sônia Torres

Téc: Mauro
4365-4101

05/06/2018 Tema: A FORÇA DO QUERER
Fazer a oposição: indecisão X firmeza.
Apoiar o tema nas palavras de Paulo aos Coríntios: “- Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre
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abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é em vão.” Paulo - I Coríntios, l5: 58).
“Com Firmeza”, mens.115, In: Palavras de Vida Eterna, de FC. Xavier/Emmanuel; “Nunca Desfalecer”, mens. 61, In: Fonte Viva,
de FC. Xavier/Emmanuel; “Vontade”, cap. 2, In: Pensamento e Vida, de FC. Xavier/Emmanuel; “Desejos”, cap. 24, In: Sinal
Verde, de FC. Xavier/A. Luiz; Texto: “O Poder da Vontade”, de Léon Denis, encontrado em http://www.oespiritismo.com.br;
“Intentar e Agir”, cap. 86, “Pensamentos”, cap. 15, In: Pão Nosso, de FC. Xavier/Emmanuel; “Podes, se Queres”, cap. 11 In:
Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis; “Construa um novo olhar sobre a vida”, cap. 21, In: Jesus, A Inspiração das
Relações Luminosas, de Wanderley Oliveira/Ermance Dufaux; “Ante a Vida Mental”, cap. 25, In: Roteiro, de FC.
Xavier/Emmanuel, artigo “Educação da Vontade”, de Geziel Andrade, encontrado em http://gezielandradeespiritismo.blogspot.com.br.
Ilustrar com a trajetória e exemplo de força de vontade e persistência da Dra. Nise da Silveira – encontrada na internet. Fornecer
alguns dados biográficos, mas focalizar mais sua obra. (Sugestão ao expositor: assistir previamente ao filme – Nise, o Coração da
Loucura, disponível na Net Flix, como fonte de inspiração e emoção).
Destacar que a vontade é um dos grandes atributos do espírito. Esclarecer também que “em todo homem repousa a partícula
Divina, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da Criação”. Informar que fomos colocados entre
obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de nós, aprendamos a superar as nossas limitações
interiores, e ascendermos espiritualmente.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Exp: Sônia Torres

Téc: Mauro
4365-4101

10/07/2018 Tema: CONTRIBUIÇÃO INDISPENSÁVEL
Fazer a oposição: individualidade X coletividade.
Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de João, 13: 34 “Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns
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aos outros como eu vos amei”.
“Amizade”, p. 33, In: Semanário das Reflexões, de Albino Santa Cruz. “Disponibilidade”, Idem p. 45-48; “Convite ao Amor”, In:
Convites da Vida, Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; “Adoração e Fraternidade”, mens. 23, In: Palavras de vida eterna, de
FC. Xavier/Emmanuel; “Sirvamos”, mens. 29, In: Fonte Viva, FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a história da colheita de uvas, In: Redação do Momento Espírita. Em 15.07.2009.
Abordar que o importante na vida é mais do que ganhar sozinho, mas sim ajudar, bem como ensinar o outro a vencer também. A
vitória, não apenas de alguns, mas de todos! Este é o ideal da coletividade. Enfatizar a responsabilidade que nos compete, como cocriadores na obra de Deus.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Exp: Sônia Torres

Téc: Mauro
4365-4101
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31/07/2018 Tema: DEPRESSÃO
Fazer a oposição: aflição x serenidade.
Apoiar o tema no capítulo V, itens 1 a 5 do ESE. “... A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é,
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assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios.
“O Recado das depressões”, cap. 47, In: Para sentir Deus, de Wanderley Oliveira/Ermance Dufaux; “Educação para o auto
amor”, cap. 3, “Estufas psíquicas da depressão” cap. 5, In: Escutando Sentimentos, de Wanderley Oliveira/Ermance Dufuax;
“Depressão”, p. 187 a 198, In: As Dores da Alma, de Francisco do E. Santo Neto/Hammed; “Auto perdão” p. 229, In: Renovando
Atitudes, de Francisco do E. Santo Neto/Hammed; “Coração Puro “, cap. 36, In: Palavras de Vida Eterna, FC. Xavier/Emmanuel;
“Socorre a Ti Mesmo”, cap. 51, In: Pão Nosso FC. Xavier /Emmanuel; Texto “Nostalgia e Depressão” de Divaldo P.
Franco/Joanna de Angelis, encontrado em http://www.oespiritismo.com.br/mensagens; “Texto Antidepressivo”, p. 22, In: Busca e
Acharás, de FC. Xavier/André Luiz; “O Sentido espiritual da crise”, cap. 11, In: O caminho da autotransformação, de Eva
Pierrakos. Ilustrar com: “Olhar para dentro de Si”, de Osvino Toillier. Informar que a depressão é um dos maiores males que a
humanidade está enfrentando nos dias atuais, e, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), até o ano 2020 será a segunda
doença de maior ocorrência no mundo, perdendo apenas para as cardíacas. Abordar o tema, de modo a levar consolo e esperança,
apontando caminhos através da medicina terrena e do tratamento espiritual. Destacar a importância de se trabalhar o
autoconhecimento, o auto amor, o auto perdão, a confiança e a fé; bem como buscar o apoio indispensável da família. Reforçar que
momentos de silêncio interior e de integração com o Criador, através da prece sincera, bem como o exercício de bons pensamentos
e ações dignificantes, são poderosas ferramentas a se utilizar para vencer essa terrível doença da alma, e caminhar para a
conquista do equilíbrio, bem-estar, saúde e alegria de viver! Enfocar que precisamos assumir o comando de nossas vidas e sairmos
do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis, que reclamam e se colocam como “vítimas do destino”.
Lembrar a frase de Paulo de Tarso: “Tudo posso N’Aquele que me fortalece” (Filipenses, 4: 13).
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Exp: Ceile
4178-9998

Téc: Mauro
4365-4101

04/09/2018 Tema: VIDA E MISSÃO
Fazer a oposição: viver para si X viver para Deus.
Apoiar o tema no cap. VII do ESE, item 13: - Missão do homem inteligente na Terra, mens. do espírito Ferdinando, 1862 e no
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evangelho de Mateus 5: 14-16: “- Vós sois a luz do mundo... Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as
vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.” E no LE, perguntas 115, 132, 571 e 573.
“Sob sombras e dores”, mens. 26, In: Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; “O que Buscamos da Vida?”, mens.
Epílogo, In: Escutando Sentimentos, esp. Ermance Dufaux; “Tudo o que faças” mens. 11, In: Cirurgia Moral, de João Nunes
Maia/esp. Lancellin; “Brilhe a vossa luz” mens. Prefácio; “Filhos da Luz” mens. 160, In: Vinha de Luz, de FC. Xavier/Emmanuel.
“Cristo e nós” mens. 17, “Sois a Luz”, mens. 105, “Busquemos a luz”, mens. 121, In: Fonte Viva, de FC. Xavier/ Emmanuel;
“Reparemos nossas Mãos”, mens. 37, In: Palavras de Vida Eterna, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a história: “Você é luz no mundo” (autor desconhecido). Disponível em:
http://www.passatempoespirita.com.br/products/o-fosforo-e-a-vela/
Levar à reflexão que um grande passo para o nosso crescimento espiritual ocorre quando descobrimos qual é a nossa missão nesta
vida, porque é ela, a missão, que nos mantém no foco do que é essencial. À partir do estudo das nossas tendências e talentos
naturais, da família em que vivemos e do meio onde fomos colocados por Deus, encontraremos fortes indicadores das tarefas a
realizar e da nossa missão a cumprir. A missão é a mão invisível do Criador, guiando nossos passos na direção da realização
pessoal, profissional e espiritual.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Exp: Ceile
4178-9998

Téc: Marcelo Sav.

09/10/2018 Tema: GENEROSIDADE
Fazer a oposição: mesquinhez X generosidade.
Fundamentar o tema nas anotações de Lucas - 10: 25 ss. - "... Cuida bem dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei na
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volta". (A Parábola do Bom Samaritano).
Cap. XV, itens 1 a 3 – 10, In: ESE, de Allan Kardec; “Luz da Caridade”, In: Jesus e o Evangelho, Divaldo P. Franco/Joanna de
Ângelis; “No auxílio a todos”, mens.39, “Socorramos”, mens.76, In: Palavras de Vida Eterna, FC Xavier/Emmanuel; “Obreiros
Atentos”, mens. 8, In: Fonte Viva, FC Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: A Vida é um Espelho, Texto esparso.
Ressaltar a condição do Samaritano, discriminado pelos judeus, que ajudou o semelhante, sem perguntar-lhe a origem, quem era,
para onde se dirigia, etc. Viu no outro simplesmente alguém como ele, criado à imagem e semelhança de Deus. Serviu e passou.
Contextualizar o ensinamento evangélico, mostrando a sua aplicação nos dias atuais.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Exp: Ceile
4178-9998

Téc: Marcelo Sav.
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13/11/2018 Tema: SEDE PERFEITOS
Fazer a oposição: perfeccionismo X perfeição.
Apoiar o tema no cap. XVII, item 1, do ESE: “E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os
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pagãos não o fazem também? Sede pois, vós outros, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito.” “Perfeição versus
Perfeccionismo”, In: Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto/Hammed; “Perceba que perfeccionismo e auto
cobrança são manifestações de vaidade”, In: Jesus: A inspiração das relações luminosas, de Wanderley de Oliveira/Ermance
Dufaux; “Em Silêncio”, mens. 4, “Aproveitamento”, mens. 14, In: Vinha de Luz, FC. Xavier/Emmanuel; “A quem obedeces?”,
mens. 16, In: Pão Nosso, FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a história: “Uma questão de Macacos”, p. 114, In: Uma questão de Macacos e Outras Parábolas, de Pedro Ribes,
Edições Paulinas.
Destacar que precisamos refletir sobre a natureza dos nossos sentimentos, por detrás da ajuda que prestamos aos nossos familiares
e às pessoas em geral; Enfatizar que precisamos sondar com honestidade emocional se o que nos motiva é realmente amor e
respeito à liberdade do outro, para que aprenda com seus próprios equívocos, ou se estamos agindo por vaidade, sendo
manipuladores, possessivos e perfeccionistas! Reforçar ainda que a melhor maneira de ajudar será sempre aceitando o outro como
ele é, ajudando-o a ajudar-se, porém, sem expectativa de gratidão e sem assumir os problemas lhe cabe resolver por si só, em prol
do seu amadurecimento espiritual.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Exp: Ceile
4178-9998

Téc: Marcelo Sav.

18/12/2018 Tema: NATAL VERDADEIRO
Fazer a oposição: descaso X boa vontade.
Apoiar o tema na passagem evangélica: “Glória a Deus nas alturas, Paz na Terra e Boa Vontade para com os homens.” Lucas, 2:
51
14. “Natal de amor”, mens. 30, In: Desperte e seja feliz, Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis; “Natal” mens. 180, In: Fonte viva,
FC. Xavier/Emmanuel; “Não te esqueças dos outros” mens. 33, In: Cirurgia Moral, João Nunes Maia, espírito Lancellin;
“Mensagem do Natal” p. 41; “Natal” p. 43; “Página do Natal” p. 55 e “Na luta vulgar” p. 45 In: Segue-me, FC.
Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a história Natal em Família, Vídeo Disponível em: ttps://m.youtube.com/watch?v=arGbNyZIEbY
Enfocar que Natal Verdadeiro é a festa da família, é o aniversário de Jesus! O presente mais agradável a Ele é e será sempre a
nossa união familiar, e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou! Portanto, amemo-nos, amparemo-nos, e perdoemo-nos
uns aos outros! Não vamos esperar a morte chegar para nos arrepender de não termos estado junto àqueles que são os nossos entes
mais queridos. Natal! Boa Nova! Boa Vontade! Comecemos a viver todos os dias do ano com Jesus, sob os esplendores de uma
nova era, que há de vir!
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Exp: Ceile
4178-9998

Téc: Marcelo Sav.
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